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PROJETO DE LEI Nº 159-01/2021 
  

Estabelece o percentual de desconto de 
IPTU e altera a Lei Municipal n° 7.016, de 27 
de dezembro de 2017, que disciplina o 
Sistema Tributário do Município, consolida 
Leis e estabelece o Código Tributário 
Municipal. 

 
 
Art. 1º Fica estabelecido o percentual de 10% de desconto para os contribuintes 

do IPTU para pagamento à vista do imposto, de acordo com o parágrafo único do art. 
302 do Código Tributário Municipal.  

 
Art. 2º A Lei Municipal n° 7.016, de 27 de dezembro de 2017, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 
 
“Art. 360................................................. 
 
....................................................................... 

 
IV – no caso dos contribuintes tributáveis pelo trabalho pessoal o pagamento 

poderá ser realizado em até 3 (três) parcelas, conforme calendário de pagamento a ser 
estabelecido em decreto.” (NR) 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 20 de dezembro de 2021. 

 
 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
            César Augusto Pereira da Silva 
Secretário de Administração e Segurança Pública 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 20 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 159-01/2021 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 

159-01/2021, que estabelece o percentual de desconto de IPTU e altera a Lei Municipal 
n° 7.016, de 27 de dezembro de 2017, que disciplina o Sistema Tributário do Município, 
consolida Leis e estabelece o Código Tributário Municipal. 

A presente proposta visa atender o disposto no art. 302 do 
CTM, o qual define que o desconto para pagamento à vista é estabelecido por lei, bem 
como irá alterar o art. 360, quando se abre a possibilidade do contribuinte efetuar o 
pagamento do ISS fixo em até 3 vezes, não o obrigando a parcelar somente em 3 vezes 
como está disposto atualmente. 

Ainda, o desconto de 10%, não se configura renúncia de 
receita, conforme anexo da LDO para 2022, o qual prevê a estimativa de receita na LOA 
de 2022 já com previsão de desconto neste percentual, pois o mesmo vem sendo 
adotado em exercícios anteriores. 

Deste modo, considerando o interesse público na questão, 
encaminhamos o presente Projeto de Lei para devida análise e posterior emissão de 
Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luis de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


